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Kanada
Kanada je zajímavou kombinací kultury americké a evropské se špetkou kultury ryze
kanadské. Člověku by se mohlo zdát, že se od Spojených států, které s ní jako jediná země
sousedí, Kanada moc neliší, ale opak je pravdou. Kanada je země velmi rozmanitá, na severu
hodně ovlivněná kulturou původních obyvatel - Eskymáků, na jihu se Kanada více přibližuje
americkému stylu života.
Během dovolené v Kanadě si přijdou na chuť snad všichni. Ti, kteří milují krásnou přírodu, i ti,
kteří dávají přednost objevováním tajů světových velkoměst. Ti, kteří rádi zkoušejí něco
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nového, i umírněnější, kteří mají rádi to, co už dobře znají. Do Kanady můžete jet na dovolenou
mnohokrát a pokaždé bude úplně jiná. Pokud toužíte po moderním uspěchaném velkoměstě se
spoustou výškových budov a muzeí, navštivte Toronto. Máte raději klid, přírodní krásy a čerstvý vzduch? Zkuste Ostrov
prince Edwarda, kde si můžete zarybařit nebo ochutnat místní specialitu – humry.

Ve zkratce o Kanadě
Rozloha: 9 984 670 km²
Počet obyvatel: 32 547 200
Hustota zalidnění: 3,26 ob./km²
Měna: kanadský dolar (CAD), 1 dolar = 100 centů
Úřední řeč: angličtina, francouzština
Státní zřízení: federativní konstituční monarchie
Hlava státu: britská královna Alžběta II., generální guvernér Michaëlle Jean, premiér Stephen Harper.
Náboženství: 77% křesťané
Složení obyvatel podle původu: britský 34,7%, francouzský 25,8%, německý 3,6%, italský 2,8%, ukrajinský 1,7%, indiánský
a inuitský 1,5%, čínský 1,5%, holandský 1,4%, ostatní 27,0%
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Nejvyšší hora: Mount Logan v Yukonu měří 5959 m n. m.
Nejdelší řeky: Mackenzie měří 4240 km, St. Lawrence (Svatý Vavřinec) měří 3058 km
Největší jezero: Hořejší jezero má rozlohu 89 270 km2
Největší města: Toronto (4 050 000 obyvatel), Montreal (3 275 000 obyvatel), Vancouver (1 675 000 obyvatel), Ottava (960
000 obyvatel),
Edmonton (880 000 obyvatel)
Největší ostrov: Baffinův ostrov

Zdroj obrázku: http://www.naukaipraca.pl

Jak je to s vládou?
V čele Kanady stojí britská královna Alžběta II., to je tradice, která zbyla z dob, kdy byla Kanada britskou kolonií. Dnes je
členem Commonwealthu (sdružení Velké Británie a jejích bývalých kolonií a dominií). Do tohoto společenství patří mimo
Kanady ještě 52 dalších zemí, například Malta, Kypr, Austrálie, Nový Zéland, Indie nebo Jihoafrická republika.
Královnu v zemi zastupuje generální guvernér, v současné době guvernérka Michaëlle Jean. Ta byla určena přímo
královnou. Je teprve třetí ženou a první černoškou, která zastává tento úřad.
Zdroj: http://kanada.orbion.cz/

3

Pacifická Kanada aneb stopem zemí Indiánů
Jiří Lehejček
Student fyzické geografie a lesnictví strávil díky poskytnutému grantu v západní Kanadě celý semestr, z čehož kromě studia
na ostrově Vancouver cestoval dohromady přes dva měsíce.
Podnikneme více než týdenní přechod Rocky Mountains – nekonečné divočiny v nekonečných horách. Budeme se dva dny
prodírat nitrem ostrova Vancouver, abychom spatřili nejvyšší vodopády Kanady – 440 m vysoké
Della Falls. Strávíme několik dní na ostrově Lasqueti, kde žije svépomocí 350 kanadských
hippie bez elektřiny a jeden český emigrant. Překrásné barvy kanadského podzimu budeme
moci obdivovat v Kaskádovém pohoří (the Cascades), kde budou v jasném zapadajícím slunci
žlutě zářit dva tisíce let staré modříny subalpínské. Neopomeneme ani exponovanou návštěvu
Pobřežních hor (Coastal mountains), při níž budeme mít padesátikilometrový rozhled jak na
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Tichý oceán na západě, tak do hornatého nitra Britské Kolumbie na východě. Do horské
divočiny parku Manning se vypravíme s Kanaďany, abychom si pochutnali na krocanovi připraveném na ohni k příležitosti
dne díkuvzdání. Ukážeme si, že pralesy s gigantickými stromy nerostou jen v tropech, ale i v mírných zeměpisných šířkách
ostrova Vancouver. Jediné co k tomu potřebují, je dostatek vláhy, o níž tu není nouze. Ročně tu naprší kolem tří metrů
srážek (tedy asi 6x více než v Klementinu). Abychom se mohli pokochat mořským parkem ostrova Newcastle, ponoříme se
do osmistupňové listopadové vody Tichého oceánu a přeplaveme úžinu.
Ukážeme si také, že Kanada je jedinečné místo na provozování nejrůznějších sportů v přírodě. Abychom si zpestřili
povídání, projedeme se na surfu nebo mořském kajaku. Ponoříme se v helmách a s čelovkama do jeskynního systému Horne
Lake, anebo si zkusíme, jaké to je tábořit na sněhu a v rámci skialpinistického výletu.
Když už nás příroda omrzí (pokud to je vůbec možné), okoukneme i několik kanadských měst. Historií středoevropana
rozhodně neoslní, atmosféra jim ale nechybí a mnohdy odvážná architektura rozhodně zaujme.
Článek byl převzat v plném znění z X: občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
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